
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
pentru   reglementarea situaţiei juridice a  suprafetelor de teren care depaşesc  suprafaţa  de 1000 mp/lot

prevăzută în contractele de concesiune încheiate cu  deţinătorii  de construcţii edificate  pe terenuri
proprietate  privată a comunei Cosereni, diferenta constatată ca urmare a măsurătorilor  

efectuate în sistem Stereo 70

Consiliul local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- proiectul de hotǎrâre  nr. 28/09.07.2020  si referatul de aprobare nr. 136/09.07.2020  întocmit de 

primarul comunei Coşereni în calitate de iniţiator;
- Raportul  de specialitate  întocmit de  secretarul general al comunei  Coşereni nr. 142/09.07.2020;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism, administrarea domeniului public si 

privat al comunei din cadrul Consiliului Local cu nr. 151/21.07.2020.
Tinând cont de :
- prevederile  art. 108 si art. 129, alin.(2), lit.c) si alin. (6) lit.b)  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul

Administrativ, 
- art. 13-18 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea  executǎrii lucrǎrilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare,
- art. 4 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea  publicǎ şi regimul juridic  al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare,

În  temeiul  prevederilor  art. 139, alin. (2)  din  O.U.G  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art. 1  (1)  Se aprobă modificarea  prin act adiţional a contractelor de concesiune  încheiate cu  

deţinătorii  de construcţii edificate  pe terenuri proprietatea  privată a comunei Cosereni,  cu privire la suprafata 

concesionata astfel încât să se înscrie   suprafata  rezultata  în urma  măsuratorilor cadastrale efectuate în sistem 

Stereo 70 .

 (2) Modificarea contractului de concesionare va fi  efectuata  numai dupa  modificarea corespunzatoare 

a inventarului domeniului privat, unde se vor inscrie  suprafetele de teren astfel cum au rezultat din măsurători.

Art. 2 Se împuterniceste primarul comunei Coşereni sǎ semneze  actul adiţional la contractul de 

concesiune  în numele şi pe seama  UAT  - comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa. 

Art. 3  Primarul comunei, împreună cu personalul din  Compartimentul cadastru –urbanism, 

Compartimentul registru agricol si Biroul financiar contabil,  impozite şi taxe locale  va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarâri.  



Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ  în condiţiile legii şi va fi comunicatǎ 

persoanelor   interesate  prin grija secretarului comunei Coşereni.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    ANGHEL  ION            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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